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Anima Eterna Brugge
& Sergei Istomin
Haydn. Die Sieben letzten Worte

Biografieën
De bezetting en het instrumentarium van
Anima Eterna Brugge worden voor elk project
getoetst aan de historische uitvoeringspraktijk.
Inmiddels speelt het bruisende orkest van
Jos van Immerseel een repertoire van de
barok tot ver in de 20e eeuw. Respect voor
de partituur wordt daarbij gekoppeld aan
artistieke vrijheid. Sinds 2003 is Anima Eterna
in residentie bij Concertgebouw Brugge.
Inmiddels is de band met Brugge nog hechter
geworden: in januari 2010 verhuisde het
orkest zijn kantoren naar de Brugse Ezelpoort,
wat zich vertaalde in de uitbreiding van de
orkestnaam tot Anima Eterna Brugge.
Jos van Immerseel (BE) studeerde piano,
orgel, klavecimbel, zang en orkestdirectie.
Als autodidact verdiepte hij zich in de
organologie, de retoriek en historische
pianofortes. In 1987 vormde hij zijn ensemble
Anima Eterna, inmiddels herdoopt tot Anima
Eterna Brugge. Door de jaren heen bouwde
hij een unieke verzameling historische
klavieren uit. Binnen de kamermuziek werkt
Jos van Immerseel regelmatig samen met
musici als Midori Seiler, Claire Chevallier en
Thomas Bauer. In 2010 won Van Immerseel
de prestigieuze Musikfest-Preis Bremen.

Uitvoerders en programma
Anima Eterna Brugge: orkest
Jos van Immerseel: orgel en dirigent
Sergei Istomin: cello

Sergei Istomin (RU) speelt cello en viola da
gamba en houdt er een drukke concertagenda
op na, die hem op de belangrijkste concerten festivalpodia van Europa en de Verenigde
Staten brengt. Zijn brede repertoire reikt
van de barok tot vandaag, en hij is evenzeer
vertrouwd met moderne als met historische
instrumenten. Hij werkt geregeld samen met
gerenommeerde orkesten en ensembles
als Anima Eterna Brugge, Tafelmusik en
il Gardellino. Binnen het domein van de
kamermuziek behoren Jos van Immerseel,
Viviana Sofronitsky en Claire Chevallier tot
zijn vaste muzikale partners.

Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto voor orgel en orkest in C, Hob. XVIII:1 (ca. 1756):
- Moderato
- Largo
- Allegro molto
Concerto voor cello en orkest in C, Hob. VIIb:1 (ca. 1761-1765):
- Moderato
- Adagio
- Allegro molto
— pauze —
Joseph Haydn
Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, orkestversie Hob. XX:1 A (ca. 1786-1787):
- Introduzione (Maestoso ed adagio)
- Sonata I: Pater, Pater dimitte illis quia nesciunt quid faciunt (Largo)
- Sonata II: Hodie mecum eris in paradiso (Grave e cantabile)
- Sonata III: Ecce Mulier filius tuus (Grave)
- Sonata IV: Deus meus, Deus meus ut quid dereliquisti me (Largo)
- Sonata V: Sitio (Adagio)
- Sonata VI: Consummatum est (Lento)
- Sonata VII: In manus tuas Domine commendo spiritum meum (Largo)
- Il Terremoto (Presto)
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Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van Bloemblad.

Het orkestrale meesterschap van Joseph Haydn
De naam van Joseph Haydn wordt slechts
sporadisch verbonden met het genre
van het concerto, dat eerder spontaan
geassocieerd wordt met W. A. Mozart.
Haydns geprivilegieerde domeinen waren
de symfonie en het strijkkwartet. Toch staan
ook op zijn naam enkele boeiende concerti,
onder meer voor klavier, viool, cello en
trompet. De meeste dateren uit het begin
van zijn carrière, zoals het vroege Concerto
voor orgel (Hob. XVIII:1). Dit werk ontstond
in 1756, toen Haydn in Wenen nog aan de
kost kwam als muziekleraar. Het jaar nadien
werd hij aangesteld als muziekdirecteur bij
graaf Morzin. Tot Haydns bekendste concerti
behoort het Celloconcerto in C (Hob. VIIb:1)
uit de jaren 1761-1765, waarvan de partituur
pas in 1961 opdook. De hoge eisen die aan
de solist worden gesteld, laten vermoeden
dat Haydn dit werk componeerde voor een
eersterangsvirtuoos, vermoedelijk Joseph
Weigl. Weigl was de cellist van het hoforkest
van de adellijke familie Esterházy, bij wie
Haydn in 1760 in dienst trad.
Haydn volgt in zijn concerto het gevestigde
‘Vivaldimodel’, waarbij twee snelle hoekdelen
een langzaam middendeel omarmen. Het
eerste en derde deel volgen de opbouw die
zo typisch is voor het vivaldiaanse concerto,
waarbij een geregeld terugkerend refrein voor
het volledige ensemble afwisselt met passages
voor de solist, die daar de kans krijgt om
zijn expressieve en speltechnische kunde te
demonstreren. In vergelijking met de ritmische
drive die Vivaldi’s concerti kenmerkt, valt hier
vooral de grotere nadruk op de melodischlyrische aanpak op. In de solofragmenten
is de solist de dominante partner; voor een
intense, geïntegreerde dialoog tussen solist
en orkest was het uitkijken naar de volgroeide
pianoconcerti van Mozart, met name die uit
de Weense jaren (vanaf 1781). Wat in Haydns

concerti vooral boeit, is de manier waarop de
solist de thematiek die het ensemble in het
refrein voorstelt, oppikt en verder ontwikkelt
tot een persoonlijk verhaal. Meer nog dan in
de hoekdelen overheerst in het langzame deel
het puur melodische, dat ook al de meeste
concerti van Vivaldi karakteriseerde (onder
meer die voor cello).
Tot de hoogtepunten van Haydns orkestrale
productie behoort een van de meest
onconventionele werken uit de hele 18e eeuw:
Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers
am Kreuze, een orkestwerk dat hij rond 1786
schreef op verzoek van het domkapittel van
de Spaanse stad Cádiz. Vanaf het begin
van de jaren ‘80 nam Haydns faam als de
belangrijkste componist van instrumentale
muziek alsmaar toe, onder meer dankzij
publicaties in Wenen, Berlijn, Amsterdam,
Parijs en Londen. Nadat hij vanuit Parijs de
opdracht had gekregen om zes symfonieën
te componeren (de nummers 82 tot 87,
geschreven tussen 1784 en 1785), werd hij
door de domheer van Cádiz verzocht om voor
Goede Vrijdag zeven Adagio’s voor orkest
te componeren. Deze meditatieve stukken
waren bedoeld om te volgen op de lezing
van en de prediking over Jezus’ zogenaamde
laatste zeven kruiswoorden. De uitdaging
was niet gering. Haydn zelf vond het een
moeilijke opdracht ‘om zeven opeenvolgende
langzame stukken te componeren, zonder
het gevaar te lopen de toehoorders te
vervelen’. Het resultaat is echter grandioos,
een onbetwist hoogtepunt in zijn symfonische
oeuvre. Aan de zeven Adagio’s voegde hij
een Introduzione toe, en de programmatische
finale Il Terremoto (presto con tutta la forza),
een grootse climax geïnspireerd door de
ontketening van de natuurkrachten na
Christus’ overlijden. De zeven kruiswoorden
zijn samengesteld uit Christus’ korte

uitspraken uit de vier evangeliën. In de
muziekliteratuur is naast het werk van Haydn
vooral Heinrich Schütz’ (1585-1672) vocale
zetting van deze zeven kruiswoorden bekend.
Met Die Sieben Worte zette Haydn een
volgende stap in de richting van de
expressieve mogelijkheden van de zuiver
instrumentale muziek, een proces dat in het
begin van de 17e eeuw in Italië was ingezet.
Hier maakt hij de religieuze boodschap los
van de menselijke stem en draagt die over op
het orkest. Bij de publicatie van de partituur in
1787 wenste hij dat de woorden van Christus
duidelijk onder de beginnoten van de partij
van de eerste viool werden geplaatst. Hij
ontwierp de melodische lijn dan ook vanuit
de tekst, die echter als dusdanig niet gehoord
wordt. In het eerste Adagio bijvoorbeeld, is
de tekst Pater, dimitte illis quia nesciunt quid
faciunt (Vader, vergeef het hen, want ze weten
niet wat ze doen) perfect aan te passen aan
het thema van de eerste viool. Ook in de
andere delen valt op hoezeer het beginthema
de declamatie van de woorden uit de Bijbel
voorbeeldig volgt, zoals in het prachtige
zevende Adagio op de woorden In manus tuas
Domine commendo spiritum meum (In uw
handen, God, beveel ik mijn geest).
Haydn vermijdt uniformiteit in de overwegend
lyrisch-contemplatieve stukken door een
ingenieuze, variabele behandeling van ritme,
orkestrale timbres, harmonie, dynamiek en
thematisch materiaal. Hij buit op meesterlijke
wijze het coloriet van een gevarieerde
bezetting uit, waarbij de basis van strijkers,
twee hobo’s, twee fagotten en twee hoorns
in sommige delen wordt uitgebreid met
twee supplementaire hoorns, één of
twee fluiten en – in het oproepen van de
aardbeving – trompetten en pauken. Vooral
de solistische passages voor de blazers

verraden de grootmeester, die met bijna
negentig symfonieën het klassieke orkest
ingenieus weet te bespelen en tegelijk zijn
structurele genie demonstreert door de
opvallend pregnante thema’s in een logisch
samenhangend betoog te ontwikkelen.
In 1787 verscheen Die Sieben Worte in drie
verschillende versies: de originele versie voor
orkest, een versie voor strijkkwartet en een
door Haydn geautoriseerde transcriptie voor
klavier. Toen hij in de herfst van 1795, op zijn
terugreis vanuit Londen, in Passau een vocale
bewerking van zijn orkestrale Sieben Worte
hoorde, besloot hij zelf een (betere) versie te
componeren met toegevoegde tekst. Hiervoor
deed hij een beroep op baron Gottfried van
Swieten, een Nederlandse diplomaat en
muziekmecenas die de keizerlijke bibliotheek
in Wenen beheerde. Hij schreef de eindversie
van de tekst van Haydns Sieben Worte. De
vocale zetting is zeer sober gehouden, de
stemmen zijn eerder begeleidend, zodat het
orkest nooit zijn primaire rol wordt ontnomen.
Van de vier bekende versies is de orkestversie
ongetwijfeld superieur.
Ignace Bossuyt
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Christus aan het kruis, ‘De lanssteek’ door Peter Paul Rubens (ca. 1619-1620)
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In de kijker

2001: A Space Odyssey

Danel Kwartet © D. Trillo

vr 20.05.2011 / 20.00 / Concertzaal
2001: A Space Odyssey /
Brussels Philharmonic
Van alle filmmakers was Kubrick zonder
twijfel de meest muzikale. De beelden van
een ruimteschipkoppeling in combinatie
met Johann Strauss’ An der schönen blauen
Donau zijn in het collectieve geheugen
gegrift. Brussels Philharmonic vertolkt alle
orkestwerken die Kubrick uitkoos voor
de soundtrack bij zijn allergrootste film.

vr 03.06 t/m zo 05.06.2011 / Concertgebouw
Danel Kwartet. Hölderlinweekend /
Beethoven, Schumann, Lachenmann
‘Vrijheid, verdergaan is in de kunst, net als
in de hele schepping, het doel’, schreef
Beethoven ooit in de lijn van het Duitse
idealisme van de dichter Hölderlin. De
muzikale weg die Beethoven insloeg, werd in
de 19e eeuw gevolgd door Schumann en veel
later ook nog door hedendaagse componisten
als Helmut Lachenmann en Luigi Nono.

In het Concertgebouwcafé kunt u gezellig
nagenieten met cultuurliefhebbers en mogelijk
ontmoet u er ook de artiesten.
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